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7 жовтня відсвяткувала свій ювілей жителька с. Вовче Марія
Євстахівна Шумлянська. Рідну, дорогу, люблячу маму і бабусю
вітають син Ігор, невістка Наталя, внучка Ніколь, дочка Ліля,
зять Руслан, внучка Діана.

Бажаємо Тобі, рідненька, здоров’я і щастя, достатку і добра,
Божої опіки і благословення. Нехай завжди на Твоєму небос-
хилі сяє сонечко і буде тепло від усмішок і
щирої шани. Многая і благая Тобі літ!

У цей день, наша рідна матусю,
Хочемо бачити радість Твою.
Хочемо душу Тобі ми віддати,
Як віддала Ти нам свою.
Ти до нас уставала ночами
І носила Ти нас на руках,
Тільки ми зрозуміли з роками,
Чому сльози були на очах!

Парафіяни, церковний хор та церковний комітет церкви Св.
Димитрія Солунського с. Лосинець сердечно вітають о. Михай-
ла Гавриліва з днем народження.

Отче Михайле, вітаємо Вас у цей святковий день! Дякуємо
Богові за дар Вашого життя та покликання. Нехай Батько наш
Небесний тримає у своїй опіці всі Ваші справи, кожен Ваш крок,
Вашу родину, додає Вам мудрості, терпіння і сили. Бажаємо
заступництва Пречистої Діви Марії, усіх свя-
тих та ангелів на многії і благії літа!

Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоби у справах ладилось усе,
І за ці справи добрі, хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
А в серці довіку живе доброта.
Бажаєм любові, добра і тепла.
Прийміть нашу шану, й живіть літ до

ста,
А Господь хай дарує Вам многії літа!

Люблячого батька, дідуся та коханого чоловіка, жителя с.
Матків,  Ярослава Федоровича Марканича вітають з днем на-
родження, яке відсвяткував 8 жовтня, дружина Надія, син Ми-
кола  невістка Христина, дочка Галина  зять Іван, син Віталій
невістка Світлана, дочка Марія  зять Мирослав, онуки: Іван,
Юрій, Ярослав, Роман та Марко.

Бажаємо Вам, рідненький, щастя і здоров’я, родинного за-
тишку, достатку і добра, Божої опіки і благословення.

Тебе, рідненький, раді привітати
В святкові та буденні дні,
Бо Ти для нас – єдиний,
І кращого немає на землі.
Тож нехай міцнішим здоров’я Твоє буде
І в радості минають дні.
Достатку, щастя, спокою
Від щирого серця бажаємо Тобі.

15 жовтня святкуватиме свій ювілей людина щедрої душі,
найдорожча матуся, бабуся і прабабуся, добра, чуйна сваха-
турківчанка Розалія Михайлівна Юричко. Матусю, бабусю, коха-
на, рідна! З днем народження Вас вітаємо від душі. Нехай Бог
завжди оберігає  Вас, нехай береже Вас Ангел-Хоронитель.
Будьте завжди щасливі. Ми горді бути Вашими дітьми і дякуєм
за усе, що робите для нас. Знайте, ми це цінуєм. Ми любимо

Вас! Ви найголовніша, найдорожча людина у на-
шому житті.

Де взяти слів, щоб вдячність передати
За все добро, за ласку, за любов,
За світ оцей, що нам подарували,
І за тепло, що Ви даруєте знов.

Нехай Вас пам’ятають внуки й діти,
Нехай в саду співають солов’ї.

Бажаєм Вам за 100 в здоров’ї жити,
Добра і щастя у Вашому житті.

З повагою Іван Антонович, син Олег з сім’єю, доньки Галина
та Олена з сім’ями, онуки: Оксана та Юля з сім’ями, Аня, Іра,
Надійка і Ромчик, правнуки Максимко, Соломійка, Златочка,
свати Йосиф та Анастасія і вся велика родина.

МАРКІЯН МАЛЬСЬКИЙ ПОБУВАВ
У НИЖНЬОЯБЛУНСЬКОМУ НВК

Нещодавно очільник Львівщини ознайомився з роботою опорного навчального закладу «Ниж-
ньояблунський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів
– дошкільний навчальний заклад)».

 Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський спільно з в.о. голови Турківської райдержадміністрації
Миколою Яворським оглянули початкові та старші класи навчального закладу, спортзал, бібліотеку,
клас інформатики, а також кабінет фізики.

Нагадаємо, що першу чергу  Нижньояблунського НВК відкрили 1 вересня 2017 року, а саме будівниц-
тво об’єкту розпочали у 2008 році. У шістнадцятьох класних кімнатах навчається 270 учнів з першого по
дев’ятий класи, педагогічний колектив – 40 працівників. Навчально-виховний комплекс також відвіду-
ють діти дошкільного віку.

У приміщенні навчального закладу облаштовані навчальні кабінети інформатики, хімії, фізики, біо-
логії. Для вивчення предметів природничо-математичного циклу та інформатики є спеціальне облад-
нання та сучасна комп’ютерна і мультимедійна техніка.

При зустрічі очільник Львівщини наголосив на необхідності початку будівництва другої черги навчаль-
но-виховного комплексу й пообіцяв, що Львівська обласна державна адміністрація працюватиме над
цим питанням.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної пол-

ітики апарату РДА.

Турківська
міська рада
повідомляє

Шановні жителі міста Тур-
ка та гості.

Цього тижня розпочалися
роботи з реконструкції кому-
нальної дороги на вул.Міцке-
вича. У зв’язку із проведенням
будівельних робіт, дорога
може бути частково перекри-
тою.

Виконавець робіт – ТОВ «Буд-
ремдор».

Просимо вибачення за тимча-
сові незручності та дякуємо за
розуміння.
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Шановні краяни, дорогі захис-
ники України!

П р и хо -
д и т ь
світле та
р а д і с н е
свято –
П о к р о в а
Пресвятої
Б о г о р о -
диці. Від
часів Хре-
щ е н н я
Київської
Русі і до

наших днів це свято духовно об-
’єднувало наш народ, живило
його вірою у повсякчасне заступ-
ництво Божої Матері за людсь-
кий рід, за мир і добро на нашій
землі. Історія зберігає багато
свідчень того, як вищою волею
Пресвята Богоматір боронила
наш народ, наше козацьке
військо, надавала воїнам сил у
боротьбі з ворогом. Саме тому
в Україні свято отримало другу
назву – Козацька Покрова і
відзначають ще й як день украї-
нського козацтва.

2014 року Президент України
Петро Порошенко підписав указ,
відповідно до якого щороку 14
жовтня відзначається ще й  День
захисника України.

Я  щиро вітаю всіх, в кому живе
дух наших славних попередників
– справжніх патріотів і героїчних
борців незалежності нашої дер-
жави!  Схиляю голову у жалобі
за тими, хто віддав життя за Ук-
раїну.

Низький уклін всім землякам,
хто захищав цілісність і суверен-
ітет нашої Держави. Велика
вдячність і повага всім, хто стоїть
тепер в ім’я миру  в Україні!

Бажаю миру у вашому домі,
добробуту і здоров’я всім близь-
ким!  Нехай з нами буде правда
і  перемога задля щасливого
майбутнього наших нащадків,
 задля процвітання нашої вели-
кої України!

Микола ЯВОРСЬКИЙ,
перший заступник голови

Турківської РДА.

Шановні жителі району, дорогі
за хи с ни ки
незалежної
 України!

Прийміть
щиросердні
вітання з
нагоди Дня
за хи с н и к а
В і т ч и з н и !
Це свято
в і д з н а -
чається в ук-
раїнському
суспільстві в день великого пра-
вославного свята - Покрови Пре-
святої Богородиці. Саме Свята
Покрова здавна була захисни-
цею українського козацтва, а
тепер і українського війська.

Сьогодні День захисника
Вітчизни є особливим для тих, хто
зі зброєю в руках боронить нашу
землю  від сепаратистської на-
вали на сході України, не дає
ворогу втілити свої плани та роз-
’єднати український народ.  Ус-
відомлюючи своє високе при-
значення - охороняти життя та
мирну працю свого народу, сьо-
годнішнє покоління героїв сучас-
ної історії  України бере  при-
клад із своїх попередників – Ук-
раїнського козацтва. Адже лю-
бов до рідної землі та  батьківсь-
кої хати, повага до українських
традицій та рідної мови переда-
лися їм у спадок та ні за яких
обставин не можуть бути знеці-
неними.

Шановні захисники Вітчизни!
Дякую вам за відданість Україні
та її народу! Нехай наша священ-
на українська земля назавжди
буде благословенною, вільною
та  незалежною!

Бажаю вам і  вашим родинам
міцного здоров’я на довгі роки,
злагоди, добра і миру, успіхів у
повсякденному житті та у
військовій службі в ім’я розбудо-
ви Українського війська! Слава
Україні! Слава її героям!  

Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної

ради.

Шановні жителі Турківщини!
Дорогі  українські захисники!

П р и й м і т ь
щирі вітання зі
святом – Днем
захисника Ук-
раїни! Це свято
у о с о б л ю є
мужність та ге-
роїзм захис-
ників рідної
землі впро-
довж всієї бага-
товікової української історії. У
світлий день Покрови Пресвятої
Богородиці, яка завжди вважа-
лася заступницею і покрови-
телькою нашого народу, ми, ук-
раїнці, відзначаємо: День украї-
нського козацтва та День захис-
ника України. Це знаменно, ос-
кільки символізує зв’язок по-
колінь та давню історичну тра-
дицію.

Оберегом кожної нації є її
культура та духовні цінності, що
передалися нам від пращурів.
Багато сторінок історії нашої
держави є героїчними. Кожна
епоха славиться іменами
мужніх захисників, які віддали
свої життя у боротьбі за неза-
лежність, територіальну
цілісність та суверенітет Украї-
ни. І сьогодні на нашій рідній
землі йде  війна. І сьогодні наші
воїни виборюють таку потрібну
для нас перемогу, заради віднов-
лення миру, заради майбутньо-
го України.

 Шановні захисники України!
Ви довели, що є достойними на-
щадками українського козацтва.
Щиро зичу Вам міцного здоро-
в’я, незламного духу та мирного
неба! Сердечно вітаю всіх із
особливим Днем для українців
– святом Пресвятої Покрови –
єдиним релігійним святом, яке
є одночасно національно-патр-
іотичним та державним. У сьо-
годнішніх нелегких обставинах
життя українського народу ми
просимо у Пресвятої Владичиці
її Покрову над нами.

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ,
депутат Верховної Ради Ук-

раїни.

ЯК І ТИСЯЧУ РОКІВ
ТОМУ, ПОШТА ВАЖЛИВА

І НЕОБХІДНА
Щороку, 9 жовтня, ми відзначаємо Всесвітній День пошти.

Це свято має глибоке історичне коріння та логічну сутність.
Воно відзначається за рішенням Всесвітнього поштового
союзу, який  був утворений в 1874 році 22 країнами  у швей-
царському місті Берн. А в 1969 році рішенням Всесвітнього
поштового конгресу було започатковано святкування. Як
свідчать історичні джерела, перший поштовий документ да-
тований 255 роком до н.е. в Єгипті.

Впродовж тисячоліть структура поштового зв’язку, зокрема в Ук-
раїні, розвиваючись, зазнавала багато змін, зазвичай спрямова-
них на покращення обслуговування клієнтів. Щоб ми не казали, але
поштовики, й особливо листоноші, є найближче до людей. І досить
часто людина з поштовою сумкою стає розрадою в самотності  та
носієм доброї звістки в чеканні. Лише листоноша десятки або й
сотні разів відвідує оселі, приносячи добрі новини.

Тому, власне, пошана до працівників пошти була, є і буде. Про це
йшлося на урочистому зібранні, що відбулося з нагоди свята в цен-
тральному відділенні м. Турка. Спершу з вітальним словом до при-
сутніх звернувся начальник відділення, один із старожилів пошто-

вого зв’язку, Михайло Колчар. Вітаючи своїх колег, він , зокрема,
наголосив, що пошта призначена для забезпечення надійного, ефек-
тивного та економічного перевезення товарів та обміну ідеями.
Пошта передає особисті думки на великі відстані, допомагає фірмам
різного масштабу знаходити клієнтів і відповідати їхнім потребам.
Сучасна пошта в багатьох промислово розвинутих державах ефек-
тивно працює в секторі логістики, поштово-банківських послуг, ката-
ложної торгівлі та прямої поштової розсилки, ефективно розвиває
інформаційні технології, гібридну пошту (це електронне повідом-
лення, яке до кінцевого споживача перетворюється у паперовий
носій), електронну комерцію (електронний обмін, рух, торгівля,
банкінг та електронне страхування).

Затим Михайло Йосипович запросив до слова помічника депута-
та Верховної Ради України Андрія Лопушанського Ірину Кіру. Вона,
після теплих вітальних слів та подяки поштовикам за нелегку що-
денну працю, вручила сертифікати на відпочинок в спа-центр м.
Трускавець начальникам відділень поштового зв’язку сіл Явора,
Комарники, Верхнє Висоцьке, Лімна та смт. Бориня, відповідно Марії
Співак. Галині Комарницькій, Любові Шулюк, Марії Вишинській та
Марії Голод. Зрозуміло, що й передала слова вітання від депутата,
який розуміє, наскільки важлива в нашій державі поштова сфера,
що потребує радикальних змін з тим, щоб бути на рівні з колегами з
розвинутих європейських держав.

Не забула про поштовиків і влада. Голова Турківської районної
ради Володимир Лозюк нагородив грамотами за плідну багаторіч-
ну працю начальника поштового зв’язку м.Турка Михайла Колчара,
його заступника Софію Романович, диспетчера поштового зв’язку
м. Турка Галину Созанську, начальників відділень поштового зв’яз-
ку сіл Ільник та Ісаї Марію Яворську та Марію Шоган. А вручив їх
винуватцям свята заступник голови районної ради Василь Кости-
шак. Він також, виступаючи, високо оцінив роботу поштовиків, ба-
жаючи їм усіляких земних гараздів, не забув про достойну зарплату
та зразкові умови праці, а ще щоб урядовці мали чітке розуміння,
що без пошти в час розвинутих електронних технологій не обходить-
ся жодна держава в світі.

Хочеться вірити, що насправді прийде той час, коли українські
поштовики житимуть й працюватимуть так, як їхні колеги в Австрії,
Німеччині чи Японії.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Колектив Карпатської сільської ради сер-
дечно вітає з ювілейним днем народження
бухгалтера сільської ради Лесю Михайлівну
Цюркало і бажає шановній іменинниці
міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії,
поваги від людей, любові
від рідних, рясних
Божих благо-
словінь.

Із днем на-
родження ми
Вас вітаєм,

Щастя, здо-
ров’я Вам ми ба-
жаєм.

Хай серце радіє,
душа хай співає,

А настрій святковий весь рік не зникає.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА ПЕРЕХРЕСТІ
До редакції звернулася група автомобілістів  Турки, для яких

правила дорожнього руху, це – святе, з проханням надрукувати
попереджувальну інформацію для працівників поліції і міської
влади, аби вони навели порядок із неправильним паркуванням
та стихійною торгівлею просто на перехресті вулиць Міцкевича і
Богдана Хмельницького в м. Турка (біля «Рукавички»).

У листі автомобілісти пишуть, якщо їхнє прохання буде проігноро-
вано, а наші поліцейські виявляться безсилими в елементарному
наведенні порядку, то свого листа вони надішлють начальнику об-
ласного управління поліції Василю Віконському та Міністру внутрішніх
справ Арсену Авакову з проханням скерувати до Турки екіпажі поліції,
які з цим завданням справляться.

Наш кор.
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– Тож розкажіть, Софіє Тадеївно, з якими здобут-
ками очолюваний Вами колектив зустрічає це юві-
лейне свято?

 – Стартував новий навчальний рік у позашкіллі. На
даний час у школах району працює 29 гуртків від нашого
Будинку творчості і наповнюваність їх в середньому ста-
новить 12-14 учнів – це більше 600 дітей. Я б сказала,
що в Будинку дитячої та юнацької творчості працюють
цікаві гуртки, які дають розвиток  нашим дітям, – «Ціка-
ва географія», театральний, вокальний, «Умілі ручки»,
«Школа етикету», танцювальний, туристсько-краєзнав-
чий, «Юний журналіст», «Цікава математика», «Англ-
ійська мова», «Крій і шиття», образотворчого мистецт-
ва.

Порівняно з минулими роками  відбулися
зміни в мережі позашкільної освіти, змінилися
підходи до навчально-виховної та організацій-
но-масової роботи. Назву лише деякі з них. Це
запрошення батьків на заняття гуртків та виховні
заходи, виготовлення креативних робіт на гурт-
ках декоративно-ужиткового мистецтва, конкурс
на кращого умільця Будинку творчості серед
гуртківців, дружба з воїном АТО Володимиром
Мисем та його побратимами –добровольцями
5-го об’єднаного батальйону Української доб-
ровольчої армії, щорічний конкурс «Кращий пе-
дагог позашкілля».

Цей рік для нас особливий тим, що по-
зашкільні заклади Галичини святкують своє 80-
річчя. І проходить свято під девізом – «Позашк-
іллю Львівщини – 80!». Турківський районний
Будинок дитячої та юнацької творчості також не
стоїть осторонь святкувань і ми продумали дек-
ілька цікавих заходів, які проведемо до ювілею.
Це організація фотовиставки «Будинок творчості
– у світлинах»,  днями ми організуємо дуже ціка-
ву і, я думаю, хвилюючу зустріч з працівниками
Будинку творчості різних поколінь, візьмемо
участь в обласній виставці кращих робіт наших
гуртківців, гурток «Сувенір» –  у дефіле сценіч-
них костюмів «У чорно-білому мажорі», яке про-
ходитиме у Львові,  станемо учасниками  облас-
ного фестивалю-огляду доробку закладів позаш-
кільної освіти Львівщини та ін.

– Що Ви можете сказати про минуле БДЮТу? Ко-
лись він мав назву дитячий будинок, Будинок піо-
нерів, Будинок школярів…

 – Я працюю директором цього позашкільного закла-
ду чи не найбільший період  часу – 36 років. До мене, за
словами пенсіонерки з Турки Ганни Тарасової, колиш-
ньої працівниці Будинку піонерів, працювали різні ди-
ректори, але по кілька років. Це Іван Порох, Христина
Кузьо,  Роман Бугай, Таміла Салідуєва. Ольга Комар-
ницька, п. Дичко (на жаль, імені її не пригадаю), Лідія
Хрустальова, Надія Панкратова.

Ось як розповідає у районній газеті «Червона зірка»
за 1 травня 1959 року про турківський дитячий будинок
у статті «В дружній сім’ї вихованців» кореспондент Й.
Юрків:

«Велика дружна сім’я живе, вчиться, працює в Туркі-
вському дитячому будинку. Завітайте сюди на декілька
годин і ви побачите, що про дітей вихователі піклуються,
як рідні батьки.

Ось подвір’я будинку. Воно обсаджене молодими
деревами, кущами. Тут завжди можна зустріти життєра-
дісних, з щасливими усмішками вихованців.

– Заходьте до нас, в піонерську, – запрошують діти.
А в піонерській кипить робота. Навколо довгого стола

сидять дівчатка, виготовляють квіти: сині, рожеві, з
ніжними пелюстками, наче живі.

А ось інша група дітей. Вони захоплено перегортають
сторінки фотоальбому. На першому його листку краси-
во виведені слова: «Піонерам- друзям м. Прага» Далі
йдуть фотознімки з видами міст Москви і Києва.

– Ніхто не пам’ятає, в кого виникла думка перепису-

ПОЗАШКІЛЛЯ ЛЬВІВЩИНИ
СВЯТКУЄ СВІЙ

80-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ
Разом з великою родиною однодумців відзначає

його й Турківський районний
Будинок дитячої та юнацької творчості

У ці осінні дні, 10-12 жовтня, відповідно до плану Міністерства освіти і науки України, заклади позашк-
ільної освіти святкують свій 80-річний ювілей з дня заснування. На переконання фахівців цієї галузі осві-
ти та їхніх прихильників, сьогодні потрібно зберігати і всіляко розвивати систему закладів позашкільної
освіти.  Їм потрібна цілеспрямована і постійна підтримка з боку держави, адже чим більшим в нас буде
охоплення дітей позашкільною освітою, тим успішнішим стане наше підростаюче покоління. У ці свят-
кові дні гостем редакції є багатолітній директор районного Будинку дитячої та юнацької творчості,
людина, закохана у свою справу, досвідчений фахівець позашкільної освіти Софія Багай.

ватись з друзями з братньої Чехословаччини, але спо-
добалась вона всім, – розповідає Степан Швед. – Те-
пер між нами встановилась міцна дружба. Ми часто
переписуємось з піонерами Праги, розповідаємо їм про
своє дитинство, про те, як вчимося, як відпочиваємо.
Ось фотоальбом з видами м. Прага, що нам прислали
друзі.

– Крім фотоальбома, ми відішлемо чехословацьким
друзям наш піонерський галстук, піонерський та ком-
сомольський значки. А листи часто пишемо, – втрути-
лась в розмову Паша Зайшла.

І дійсно. Є про що писати в братню Чехословаччину.
Скільки цікавих справ у вихованців! В першу чергу, вони
добре вчаться. Хай тільки хто двійку одержить – не по-

казуйся товаришам: засміють. А тому в затишній кімнаті
діти старанно готують уроки. Тут є все необхідне для
навчання. В кожну хвилину можна одержати консульта-
цію в досвідченого вихователя.

Піонери не тільки добре вчаться, вони вміють працю-
вати, цікаво організувати свій відпочинок.

Хіба не позаздриш таким вправним столярам як Сте-
пан Дмитришин, Славомір Мацьович. Виготовлені їх ру-
ками речі – наче з фабрики.

З другої кімнати линуть чарівні мелодії про велич і
красу краю:

Верховина, мати моя,
Вся краса, чудова твоя,
В мене на виду…»
Хто це співає?
А це в хоровому гуртку репетиція йде, каже вихова-

тель Марія Кузьмин.
Хороше співають дівчата. Добре вони й танцюють.

Гуртківці часто виступають з концертами в себе вдома.
В районному Будинку культури, відвідують своїх шефів.
Неперевершеними майстрами танців вихованці вважа-
ють Любу Москв’як і Ліду Надь.

Повноцінні, щасливі і радісні будні вихованців – сьо-
годні школярів, а завтра – господарів нашої неосяжної
Батьківщини». Тож, як бачимо із написаного ще 70 років
тому, у будь-який період нашої історії вирувало активне,
насичене різноманітними заходами, позашкільне жит-
тя.

 У 1983 році, після закінчення мною Львівського дер-
жавного університету ім. І. Франка, у Будинку піонерів,
де я розпочинала свою позашкільну діяльність, було у
штаті 4 постійні працівники – директор, методист, при-

биральниця і секретар-друкарка та вісім педагогів-сум-
ісників. Обсяг – 70 годин гурткової роботи. Зараз у нас
29 гуртків, більше 16 осіб мають постійне місце роботи,
і займаються  у Будинку творчості, як його сьогодні на-
зивають, –  625 дітей. Колишній Будинок піонерів слу-
жив методичним центром для районної піонерської
організації. Зараз це зовсім інша структура, яку можна
порівняти з маленькою школою, де лише замість класів
працюють гуртки, в яких за бажанням займаються діти
від 2 до 9 класу. Крім цього, в БДЮТі активно працює
учнівське самоврядування, проводимо національно-
патріотичне, художньо-естетичне виховання, профоріє-
нтаційну роботу, інші цікаві масові заходи. Ось деякі з
них. Це свято-практикум для дітей нашого міста –
«Творчі, наполегливі, талановиті», круглий стіл на тему
«Сьогодення й майбутнє позашкілля», конференція
учнівського самоврядування «Успіхи і досягнення зале-
жать від всіх і кожного», районне свято «Дошколярик»
флешмоб «Волю – українським морякам!». Наші вихо-
ванці здійснили багато екскурсій – у Тустань, Нагуєвичі,
зоопарк «Мединичі»,  на паралімпійську базу в с. Яворів,

Сьогоднішній Будинок дитячої та юнацької творчості
– дуже затишний, у нас проведено газове опалення,
зроблено поточний ремонт, а, дякуючи небайдужим
людям Турки, ми взяли участь в конкурсі мікропроектів
Львівської обласної ради і виграли проект з проведен-
ня капітального ремонту покрівлі закладу та  влітку по-
крівлю поміняли. Вартість проекту – понад 240 тисяч
гривень. Щиро дякую місцевим підприємцям, всім не-
байдужим людям, які підтримали мене і мій колектив.

 – Софіє Тадеївно, порівняйте свою роботу колись
і тепер?

– Усе, щоб не робив, зараз опирається в кошти. Рані-
ше набагато краще фінансували Будинок школярів. При-
гадую, як часто мені доводилося їздити за товаром в
магазини наочного приладдя чи  «Юний технік» міст
Львова або ж  Дрогобича, в крамниці, що реалізували
різні відходи від виробництва – тканину, шкіру, нитки. А
зараз грошей не маємо на найнеобхідніше, не кажучи
вже про туристський інвентар, нові гарні і зручні меблі,
сучасні сценічні костюми для танцювального чи вокаль-
ного гуртків. Сьогодні мене турбує більше те, що з року в

рік зникає в наших дітей зацікавленість до позашкіль-
ної роботи. Можливо, й був би  інтерес в дитини до за-
нять в гуртку, але через завантаженість домашніми зав-
даннями, уроками, складною програмою, а також ком-
п’ютери – усе це забирає багато вільного часу, через що
діти не можуть віддати себе своїй улюбленій творчій
роботі сповна. Також немає мотивації у керівників
гуртків. Дуже малі зарплати, такі, що на пенсію гідну і не
заробиш. Але. незважаючи на це, люди працюють, ста-
раються, віддають себе дітям, займаючи призові місця
на обласних творчих конкурсах. Кращими керівниками
гуртків є Михайліна Рідкодим, Марія Бачинська, Марія
Яворська, Олександра Цуняк, Олена Кузьмин, Наталія
Гав’як, Анна Ференц, Наталія Лопатень, Оксана Цюр-
кало. Праця позашкільника не з легких. Особливо, коли
нема відповідного розуміння і підтримки.

– І наостанок, поділіться своїми планами на май-
бутнє.

 – Найперше, плануємо включитися в ще один проект
– з придбання так необхідної закладу технічної апара-
тури – комп’ютера, ноутбука, діапроектора. Тобто всьо-
го, що потрібно для нормального ведення гурткових за-
нять.  Ще плануємо якісно цього року організувати літній
відпочинок для дітей, хоча би відкрити одну табірну зміну
на 14 днів, а також зробити літні площадки, де би діти
змогли займатися ігровою діяльністю. І чи не найголов-
ніше, про що мріємо, – це зберегти заклад в умовах ство-
рення об’єднаних територіальних громад.

Користуючись нагодою, радо запрошую всіх бажаю-
чих у Турківський Будинок дитячої та юнацької творчості.
Ще не пізно записатися в той чи інший гурток.

Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.
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Радник відділу з питань реал-
ізації проектів місцевого розвит-
ку, МТД та ЗЕЗ Наталія Серкіз
ознайомила присутніх із реалі-
зацією Програми проведення
обласного конкурсу проектів

місцевого розвитку станом на 1
жовтня.

“Цьогоріч триває реалізація
1136 проектів, на 653 об’єктах
роботи завершено повністю, на
понад 400 роботи тривають, але
інформація змінюється щоден-
но. Не розпочато роботи на 69

ЗА ДВА ТИЖНІ СТАРТУЄ
ПРИЙОМ ЗАЯВОК

конкурсу проектів місцевих ініціатив - 2020
У понеділок, 7 жовтня, у малій сесійній залі Львівської облра-

ди, під головуванням заступника голови облдержадміністрації
Івана Собка, відбулось засідання Конкурсної ради з реалізації
Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевих
ініціатив у Львівській області на 2020 – 2025 роки.

об’єктах, але це стосується
придбання обладнання або ву-
личного освітлення.  Загалом
стан виконання Програми – по-
над 58 %”, – зазначила Наталія
Серкіз.

З Турківщини на конкурс над-
ійшло 42 проекти. З них пере-
можний відбір пройшли 24.На
даний час 20 – завершено,на
трьох об’єктах тривають роботи.
Один проект взагалі не буде ре-
алізований. Відтак, заступник го-
лови облдержадміністрації Іван

Собко доручив директорам де-
партаментів охорони здоров’я,
культури та освіти вжити управл-
інських заходів, щоб пришвид-
шити реалізацію проектів по га-
лузях.

Під час засідання Конкурсна
рада затвердила  пріоритети із
внесеними правками обласно-
го конкурсу проектів місцевих
ініціатив у Львівській області на
2020 рік. Серед пріоритетів:

1. “Освіта” – будівництво, ка-
пітальний ремонт, реконструк-
ція, реставрація, а також прид-
бання обладнання,  інвентарю
та предметів дострокового кори-
стування.

2. “Охорона здоров’я” – буді-
вництво, капітальний ремонт,

Кожна людина починає обирати свою стежину у житті
ще сидячи за шкільною партою. Школярам часто при-
таманно змінювати свої уподобання. Одного дня хочеть-
ся бути пожежником, іншого – лікарем або ж будівель-
ником чи космонавтом. Щоб знайти свій шлях  та зоріє-
нтуватись у світі професій, на допомогу учням прихо-
дять спеціалісти відділу активної підтримки безробіт-
них  Турківської районної філії Львівського обласного
центру зайнятості. У своїй роботі  зі школярами спеціа-
лісти використовують різноманітні методики, зокрема
загальнодоступну профорієнтаційну платформу «Моя
професія: консультаційна мережа», де  дистанційно в
он-лайн форматі  можна визначити власні професійні
інтереси та психологічну  схильність до майбутньої про-
фесії. Аби не помилитися у виборі професії, потрібно
розібратися й у своїх особистих якостях, і в складному
лабіринті професій з їх особливими вимогами до люди-
ни, і в кадрових потребах майбутнього. Далекоглядна
людина у виборі професії надає перевагу тій, яку найб-
ільше потребує суспільство. Ринок праці постійно
змінюється:  раніше був запит на фахівців з вищою осв-
ітою (інженер, юрист, економіст, програміст), а зараз є
потреба в робітничих кадрах (токар, електрогазозвар-
ник, верстатник, електромонтер, швачка) та професіях,
орієнтованих на самозайнятість (перукар, кравець,
швець, столяр, слюсар з ремонту автомобіля, тракто-
рист, водій автотранспортного засобу).

Уже стало доброю традицією службою зайнятості
проводити марафон актуальних робітничих професій.
Таке дійство  об’єднує кілька заходів – це професіогра-
фічна екскурсія на підприємство (щоб учні мали змогу
поспостерігати за роботою фахівців), презентація акту-
альної професії та навчального закладу, де можна здо-

реконструкція, реставрація, а
також придбання спецавтотран-
спорту, обладнання, інвентарю
та предметів довгострокового
користування (у т.ч. автотранс-
порту).

3. “Культура” – будівництво,
капітальний ремонт, реконструк-
ція, реставрація, а також прид-
бання обладнання, інвентарю та
предметів довгострокового ко-
ристування.

4. “Спорт” – будівництво, кап-
італьний ремонт, реконструкція,
а також придбання обладнання,
інвентарю та предметів довгос-
трокового користування.

5. “Безпека” – будівництво,
капітальний ремонт, реконструк-
ція, реставрація, а також прид-
бання обладнання, інвентарю та
предметів довгострокового ко-
ристування.

6. “Вуличне освітлення” – бу-
дівництво, капітальний ремонт,
реконструкція.

7. “Інші пріоритети” (об’єкти
усіх форм власності (окрім при-
ватної (за винятком ОСББ)), що
не підпадають під визначені
Конкурсною радою пріоритети)
 – будівництво, капітальний ре-
монт, реконструкція, облашту-
вання об’єктів ПЗФ, а також
придбання обладнання, інвен-
тарю та предметів довгостроко-
вого користування.

8. “Обласні заклади та уста-
нови, некомерційні підприєм-
ства обласної ради” – будівниц-
тво, капітальний ремонт, рекон-
струкція, благоустрій територій,
а також придбання обладнання,
інвентарю та предметів довгос-
трокового користування.

Також Конкурсна рада затвер-
дила дату прийняття заявок на
участь у Конкурсі проектів місце-
вих ініціатив  - 2020. Відтак,
прийом заявок стартує 28 жов-
тня і триватиме до 29 листопа-
да.

З 15 жовтня до 25 жовтня про-
водитимуть семінари для охочих
взяти участь у конкурсі.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

бути відповідну освіту. Минуло-
го тижня Турківська районна
філія Львівського обласного
центру зайнятості, у співпраці
з Турківським професійним
ліцеєм, провели захід «День
відкритих дверей навчального
закладу». Професійний ліцей
гостинно відчинив двері для 63
учнів Завадівського НВК, Туркі-
вської ЗОШ №1 та Турківської
гімназії ім. О. Ільницького. За-
ступник директора з навчаль-
но-виховної роботи Віталій Си-
дор ознайомив дітей з історією
заснування ліцею, його досяг-
неннями, а також перспекти-
вами здобуття робітничої про-
фесії та умовами вступу до на-
вчального закладу. Школярі
ознайомились з навчальними
майстернями та класами, а
також поспілкувалися з ліцеїстами, які поділилися свої-
ми враженнями про навчальний процес, умовами про-
ходження виробничої практики, проведенням дозвілля
та участю в різноманітних конкурсах та спортивних зма-
ганнях. Навіть осінній дощ не став на заваді, коли шко-
лярі побачили нову техніку на подвір’ї ліцею. Цікавість
проявляли не тільки хлопці, а й дівчата. Під кінець
зустрічі Віталій Миронович подякував Турківській рай-
онній філії за плідну співпрацю та висловив сподівання,
що теперішні школярі стануть ліцеїстами.

У рамках інформаційної кампанії «Живи і працюй в
Україні» 23 жовтня 2019р. на базі Львівського міського
центру, буде проходити  профорієнтаційний форум, який
ставить за мету донесення до випускників шкіл інфор-
мації про актуальні на регіональному ринку праці про-
фесії та підприємства, що мають   сталу потребу у робіт-
ничих кадрах. У програмі заходу передбачено презен-
тації навчальних закладів, професійно-технічної освіти,
ринкоутворюючих підприємств, проведення різномані-
тних цікавих майстер-класів, інтерактивні ігри та вікто-
рини. Ключовим моментом форуму стане телеміст між

Маріуполем та Львовом. Учні наших шкіл також будуть
брати участь у цьому заході.

Педагоги та фахівці центру зайнятості вважають, що
така  різноманітна профорієнтаційна робота та тісна
співпраця дадуть свої плоди та допоможуть школярам
обрати свою стежину у житті.

    Ірина ЯВОРСЬКА,
провідний фахівець з питань зайнятості  відділу ак-

тивної підтримки безробітних Турківської районної
філії Львівського ОЦЗ.

СТО ПРОФЕСІЙ – СТО ДОРІГ,
ОДНА ІЗ НИХ – ТВОЯ

  Кажуть, що людина народжується двічі: перший раз – маленькою дитиною, коли з’являється на світ
як жива істота, а другий раз – як особистість, коли вибирає справу свого життя, свою професію. Цей
важливий крок повинен бути добре виваженим, цілком усвідомленим, інакше тебе чекає розчарування та
шкодуватимеш за даремно витраченими роками.

ЧИ ДОСЛУХАЮТЬСЯ
ДО ЗВЕРНЕНЬ
ТУРКІВСЬКИХ
ДЕПУТАТІВ?

Днями відбулася позачерго-
ва сесія Турківської районної
ради, яка прийняла чотири
звернення, надіслані найви-
щим керівникам нашої держа-
ви. Йдеться про те, щоб при-
вернути їхню увагу до про-
блем розвитку гірських тери-
торій. Депутати просять
державної підтримки розвит-
ку Карпатського регіону,
фінансування реалізації про-
ектів транскордонного
співробітництва, реалізації
програми підтримки секто-
ральної політики та зверта-
ють увагу на те, щоб Верхов-
на Рада України продовжила
мораторій на продаж землі
сільськогосподарського при-
значення.

Зрозуміло, що без серйозної
державної підтримки даремно
сподіватися на успішний розви-
ток гірських територій, які впро-
довж багатьох десятиліть пере-
живають не найкращі часи. Інше
питання: чи почують турківських
депутатів в Києві? Хотілося б
вірити, що так.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Продається 3-кімнатна квар-
тира в м. Турка, загальною пло-
щею 70 м2. Є сарай, літня кухня,
присадибна ділянка.

Ціна  – договірна.
За довідками звертатися на

тел.: 0971627500 або
0975684430.
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ОСВІТЯНСЬКЕ СВЯТО –
«ДЕНЬ ВЧИТЕЛЯ-2019»

Там, де в кожнім слові рух і дія,
Де жадання, прагнення у даль,

Там, де сива казка молодіє,
Новий гарт приймає стрімко сталь,

Народилось це прекрасне свято,
Закружляло вихором тепла,

Землю облетіло, щоб сказати:
«Вчительству Вкраїнському хвала!»

Для всіх, хто виховує наше майбутнє, відкриває перед молоддю нові горизонти пізнання себе
і світу, для людей нелегкої, але такої почесної і важливої професії – педагогів – в актовій залі
Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, напередодні Дня вчителя, відбулося пречудове, подячне і хвилююче
велике районне свято. Майстерно вели його – Василь Ляхович – заступник директора з на-
вчально-виховної роботи Опорного закладу «Нижньояблунський НВК І-ІІ ступенів» та Наталія
Дуда – завідувач методичного кабінету відділу освіти. Після спільного виконання  Державного
Гімну України, відкрила урочистості щирими словами  високої пошани та вдячності освітя-
нам, привітавши їх з професійним святом, начальник відділу освіти Турківської РДА Оксана
Манюх.

Привітати працівників осві-
тянської ниви Турківщини та скла-
сти їм великі слова подяки, на свят-
кування прибули гості: перший за-
ступник голови Турківської РДА
Микола Яворський, помічник де-
путата Верховної Ради України Ан-
дрія Лопушанського Ірина Кіра, го-
лова профспілкової організації
працівників освіти району Михай-
ло Кропивницький, голова пост-
ійної комісії  з гуманітарних пи-
тань, засобів масової інформації,
питань молоді та соціального за-
хисту населення Турківської рай-
онної ради Мирослава Павлик.
Гості бажали людям нелегкої, але
такої почесної і важливої, професії
міцного здоров’я, творчих задумів,
завжди бути у добрій фізичній
формі, гарному настрої та досяг-
нути олімпійських вершин у житті.

Хвилиною мовчання було вшано-
вано тих педагогів, кого уже немає
в живих.

Вчителі Турківського району –
справжні майстри своєї справи. Їх
вихованці є переможцями різно-
манітних районних та обласних
конкурсів. З нагоди Дня працівни-
ка освіти, за зразкове виконання
своїх обов’язків та досягнення
значних результатів праці у на-
вчанні та вихованні підростаючого
покоління українців відбулося на-
городження цілої когорти освітян
району. За результатами ЗНО-
2019 нагороди отримали шість кращих закладів освіти: Турківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Турківський НВК,
Боринський НВК, Вовченський НВК, Ільницький НВК та Явірський НВК. Також були вручені почесні
грамоти і подяки окремим педагогам – за підготовку учнів до обласних олімпіад, керівникам ЗЗСО – за
вагомий внесок у розвиток, навчання і виховання учнівської молоді.

На районному святі «День вчителя-2019» слова вдячності адресували вчителям- ветеранам педаго-
гічної ниви, котрі своєю натхненною працею та особистим життєвим прикладом виховують у дітей
глибокі патріотичні почуття, а також першому вчителю, який у кожної людини – як початок шляху, як
перший відбиток у дитячій душі, котрий назавжди лишиться тим маленьким далеким вогником, що
освітлює шлях на початку життя.

Вміло вплелися у сценарій святкування й музичні привітання для педагогів. Для вчительства району
вони звучали від колег-освітян з Верхньовисоцького та Нижньовисоцького НВК, Либохорської гімназії
та Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. і Риківської ЗОШ І-ІІ ст.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Щиру, добру, доброзичливу людину, дорогу сваху Марію
Василівну Казибрід, жительку с. Либохора із золотим юві-
леєм, який вона святкує цими чудовими осінніми днями, сер-
дечно вітають свати із Верхнього Висоцького.

Будьте завжди такою красивою, світлою, ніжною, якою Ви
є. Хай Ангел – охоронець завжди буде по-
руч і оберігає від біди. Хай щастя і міцне
здоров’я йдуть з Вами по всіх життєвих
шляхах.

Хай кожен день ясніє небом чи-
стим,

Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскри-

ста,
І мрії хай збуваються усі!
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Боже, Вам здоров’я і натхнення,
Щоб Ви прожили ще багато літ
Під Божим і людським благословенням!

14 жовтня, на Святу Покрову, святкуватиме свій золотий
ювілей – 50 років – Петро Іванович Комарницький, житель
с. В. Висоцьке.

З ювілеєм дорогого і люблячого, добро-
го і турботливого чоловіка, батька, дідуся,
зятя вітають дружина Марія, дочка Ната-
лія, зять Василь, онуки Андрійчик та Емі-
лія, дочка Оксана, син Іван, теща Романія
і бажають ювіляру неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я – без ліку і довго-
го-довгого щасливого віку!

Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Цими осінніми днями святкує свій день народження Ігор
Степанович Вишотравка.

Від щирого серця вітаю Тебе із днем народження! Щоб Ти
був здоровий, як вода, веселий, як весна, багатий, як осінь.
Хай Бог Тебе оберігає, а Матінка Божа за руку тримає. Чого
Тобі іще треба, Ісусик подасть Тобі ручку із неба. Щоб за Тебе

Господь Бог не забував, щоб Тобі на кожному
кроці допомагав.

Зичу в день народження сонця і тепла,
Радості безмежної, усмішок, добра,
Здійснення думок, задумів і мрій,

Сповнення усіх планів і надій.
З повагою – Оля Вільчинська.

Колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. сердечно вітає з днем
народження вчителя історії Марію Іванівну Гакавчин і бажає
шановній іменинниці міцного-міцного здоров’я, невсипущої
життєвої енергії, родинного тепла, світлої радості в житті,
Божого благословення.

Хай Вам у житті завжди щастить,
Бо сієте розумне, добре, вічне,
Хай щастя прийде не на рік,
На все життя, неначе пісня.
І хай сіяє кожен день добром,
Хай радість птахом кожну мить

співає.
Хай наша вдячність, шана і любов
Вам у житті завжди допомагають.

Нещодавно у Львові, в Палаці мистецтв проходив
ХХ ювілейний фестиваль перукарського мистецтва
«Галицький талант» під девізом  «Класика – задля
миру», в якому брали участь професійні навчальні
заклади, які готують перукарів – модельєрів, віза-
жистів. Так як у Турківському професійному ліцеї здо-
бувають ці професії, то цього року наші ліцеїсти впер-
ше вирішили взяти участь у цьому престижному об-
ласному конкурсі. Змагалися конкурсанти в кількох
номінаціях – «Колекція історичних зачісок», «Мистец-
тво пастижу (несправжнє волосся – перуки, шиньйо-
ни, коси, локони) «Львівська осінь», «Молодіжна
мода» (чоловічі і жіночі зачіски).

Представляли Турківщину учні 3 курсу Турківського
професійного ліцею під керівництвом викладача Мар’-
яни Андрущакевич і при допомозі майстра цієї групи
Ольги Кундич.

– Ми ніяк не могли наважитись взяти участь в такому
конкурсі, адже перукарів в ліцеї стали готувати зовсім
недавно, – ділиться думкою викладач Мар’яна Андру-

щакевич. –  Тож, щоб поїхати на такий конкурс, потрібно
мати не лишень кошти, а хоча б якусь основу для нього
– десь вже їздити, десь щось бачити. До того ми відвіду-
вали подібні конкурси тільки у якості глядачів, а не учас-
ників. Цього року вирішили випробувати й свої сили. Для
участі вибрали номінацію «Молодіжна мода», в якій,
окрім Турківського професійного ліцею, брали участь
ще 9 професійних навчальних закладів Львівщини. В ході
підготовки  до конкурсу дилемою для нас стало, як втіли-
ти класику задля миру в своїй колекції? Було безліч ва-
ріантів, але все-таки ми створили цю колекцію, задіяв-
ши різні речі, зокрема шпильки до волосся та шпильки
до одягу, чорний джинс, який здавна був у моді. В показі
колекції молодіжних зачісок і молодіжної моди взяли
участь 5 моделей – учнів ліцею – три хлопці і дві дівчини
(Владислав Єпіфанов, Дмитро Кость, Микола Коренюк,
Ірина Денис, Світлана Грабська). Допомагали створю-
вати колекцію зачісок під моїм керівництвом, а також
робили макіяж Аліна Питчак та Вікторія Тупичак.

 Показ тривав 5 хвилин. За цей час, під обрану мело-

дію, модель-
єри мали
пройтися по
подіуму і
продемонст-
рувати зачіс-
ки й, відпові-
дно, одяг.
Хоча виходи-
ли представ-
ники Турків-
щини пере-
достанніми,
чекали на
свій вихід
майже три
години, і тро-
хи за цей час
перенерв у-
вали, на подіумі повели себе як справжні моделі.  І були
приємно вражені, коли компетентне журі оголосило їх в
числі найкращих.  З конкурсу наші ліцеїсти привезли
кілька подяк і кубок за призове місце.  Щиро надіємося,
що це буде не остання їхня перемога у таких професій-
но-мистецьких конкурсах.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ВПЕРШЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПЕРУКАРІВ
Турківські ліцеїсти зайняли в обласному фестивалі перукарського

мистецтва «Галицький талант» почесне призове місце
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Вирубувати праліс – праця тяжка, а го-
ловне – невдячна, бо ж лише 3-5 років
родила та «паль», та й урожаї були малі.
Це знеохотило москвина до рільництва,
навіть викликало у нього злобу на невдяч-
ну землю. Міняючи що п’ять років місце
осідку, природно не було потреби стави-
ти довготривалі будови, огороджувати
обійстя, прикрашати хату тощо. Московсь-
кий історик пише, що навіть у XX ст. мос-
ковська «деревня» (село) виглядала як
тимчасовий табір без найпростіших жит-
тєвих вигід. Чорні дерев’яні хати, жодної
огорожі, ані натяку на чистоту, сморід від
гнилого сміття навколо хати. Про квіти чи
садки біля неї (як в Україні) і згадки
немає. Брудні, нечесані, з хмарою нужі
люди; підозрілі, злобні погляди – все це
природно викликає у чужинця огиду. Всі
чужинці, які бували в Московщині, одноз-
гідно свідчать про неймовірно жахливий
фізичний і моральний бруд не лише мос-
ковського мужика, але й аристократа.
Чужинці ті дивувалися, що навіть панівна
верства цілковито не відчувала ніякої кра-
си, ніякої потреби в культурі, і не розумі-
ла найпростіших моральних, етичних за-
сад. У духовності і народній словесності
москвина немає нічогісінько рільничого.
Це віддзеркалюється і в його мові. Мос-
ковський рільник називає себе «кресть-
янином», або «мужиком» – тут і натяку
на рільництво. Слова «земледелец» або
«хлебопашец» – складні, а це вказує, що
їх створив не народ, а інтелігенція.

 Московський народознавець В.Даль
пише (перед 1914 p.), що десятки тисяч
московських селян щовесни лишають на
жінку господарство, а самі йдуть в Украї-
ну продавати дрібний московський крам,
або на косовицю, або жебрати та красти.
У Києві та інших наших містах юрби мос-
ковських жебраків облягали всі церкви
та монастирі. В наших містах жебраки,
волоцюги, злодії були майже всі москви-
чами. Взагалі ж юрби жебраків — це
прикметна риса азійських міст. У Москві
їх завжди були тисячі. В.Даль підкреслює,
що не завжди гнала їх з дому біда, а бага-
то з них мали заможні господарства.
Проф. Н.Чегулін налічив у Московщині
сотні сіл, покинутих людьми, і десятки
тисяч гектарів землі, що позаростали бу-
р’янами. Ґрунтознавець проф. Г.Махів
пише, що Московщина може легко про-
годувати всю свою людність з урожаю
власної землі, якщо поліпшить примітив-
не рільництво. Отже маємо аж надто
переконливий довід, що не земельний
голод, не перелюднення штовхало і штов-
хає Московщину загарбувати чужі землі.

По скасуванні кріпацтва 1861 р. ук-
раїнці знайшли в Московщині (на Сара-
товщині) покинуті москвинами землі і за-
селили їх. До 1917 року там було кілька-
десят великих, багатих українських сіл. По
1917 р. Московщина вигнала тих українців
до Сибіру і забрала собі їхні села разом
з усім майном.

Царський уряд оселив у Сибіру кілька
тисяч москвинів, давши їм великі наділи
землі, гроші на худобу, реманент, позики
тощо. Ті поселенці кинули землю, купили
рушниці і жили з полювання. Зненавиді-
вши невдячне рільництво, москвин звер-
нувся до ловецтва та рибальства. Цьому
сприяли місцеві обставини, бо в мос-
ковському пралісі жило багато звірини,
та ще й високоцінної хутряної. Хутра зав-

жди і всюди коштували дорого. Їх можна
продати чи виміняти на все потрібне,
отже й на рільничі вироби. Одним пост-
рілом мисливець заробляв більше, ніж
цілорічно тяжкою працею на мос-
ковській бідній землі. Отже навіть і не-
ледар, немосквин волів мисливство, а не
рільництво. Московський праліс увесь
був помережений болотяними річками
та озерами, отже ідеальним краєм для
рибальства. А рибалити – незрівняно
легший спосіб наїстися, ніж корчувати пні
на «паль». Так самі природні обставини
навчили і призвичаїли москвина шукати
легкого хліба. Москвин звик ненавидіти
не лише рільничу, а й усяку працю. ЛЕ-
ДАРСТВО, НЕРОБСТВО СТАЛО ОДНОЮ
З НАЙПРИКМЕТНІШИХ ОЗНАК МОС-
КОВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВДАЧІ. Моск-
вин уважає працю за прокляття, за кару,
гіршу, ніж кара на горло. Воліє голодува-
ти, та не працювати. Історик В.Ключевсь-
кий пише, що чужинці дивувалися, бачу-
чи в Московщині величезну кількість лю-
дей («бродяг»), які не працювали, хоч
великі обшири землі стояли необроблені,
заросли бур’янами. До 1917 р. десятки
тисяч московських здорових, молодих во-
лоцюг швендяли по всій імперії, живучи з
крадіжок, жебрання, шахрайства. Царсь-
кий уряд не міг спонукати їx до будь-якої
праці. Розумний соціалістичний уряд
знайшов такий спосіб: призначив тих «бо-
сяков» всіляким начальством на немос-
ковських землях СРСР, тим більше, що
серед них були люди з середньою (і
навіть університетською) освітою. Мільйо-
ни їх тепер працюють в Україні.

Знавець московської душі Ф.Достоєвсь-
кий пише про москвина за кордоном: «Я
радше все життя проживу в шатрі, ніж по-
клонюся німецькому богові. Я живу в
Німеччині недовго, проте, все, що я встиг
тут побачити, обурює мою татарську кров.
Робити, як віл, ощадити гріш, як жид? Ні!
Я волію «дебоширить по-русски».

ВОЛОЦЮЗТВО
Мандрівне рільництво, полювання, ри-

бальство не прив’язувало москвина до
осідлого життя. Це зродило і за десятки
поколінь розвинуло й закріпило у моск-
вина світогляд і вдачу волоцюги. Татарсь-
ка кров владно кличе його кочувати, во-
лочитися, мандрувати світ за очі. Чому,
задля чого, куди –москвин сам не знає.
Він просто не має сили противитися цьо-
му з молоком матері всотаному, вродже-
ному потягу, звабі. В науці це називаєть-
ся «атавізм», себто повернення до прап-
радідівського. «Ми, москвини, – народ
волоцюг», – зізнається М.Горький, який
сам волочився по всій імперії. «Ми, мос-
квини, завжди були «бігунами». Нам кор-
тить бігти, бігти, бігти. Куди, чого – самі не
знаємо», – підтверджує Вяч. Іванов.
«Мандрівність завжди була прикметною
рисою не лише наших міщан, а й селян»,
– каже С.Рождественський. «Всі ми, мос-
квини, не можемо всидіти на одному
місці; всі ми кочовики. У власних домах і
у своєму місті ми начебто тимчасові гості
і живемо як кочовики», – пише П.Чаадаєв.
Кинути свою хату і свою землю, йти світ за
очі, волочитися і красти (бо ж працювати
не хочеться) – такий ідеал і московсько-
го мужика, і московського інтелігента. І
справді, серед десятків тисяч московсь-
ких «босяків», що тиняються по всій

імперії (найбільше по Україні, по чорно-
морських портах) були сотні московських
інтелігентів, навіть з вищою освітою. «Ус-
тал я жить в родном краю, в тоске по гроз-
невым просторам, покину хижину мою;
уйду бродягою и вором», –співав
С.Єсєнін.

Задля порівняння доречно пригадати,
що навіть третє покоління українських
поселенців у Сибіру мріяло про повер-
нення в Україну. Сибірські українці вис-
лали 1917 р. своє посольство (делегацію)
до Києва розвідати такі можливості, а в
Сибіру ж вони мали багаті господарства.
Так само виселені Польщею з рідної
землі лемки поверталися назад, хоч
Лемківщина була спалена до голої землі,
а Польща утискала і навіть убивала тих,
хто повертався.

В. Ленін добре знав національну вдачу
москвина і використав її на всі 100%. Він
порозсилав своїх «ребят» по всій імперії
на легкий хліб погоничів, жандармів, на-
чальників немосковських народів. І мос-
квин справді почувається всюди, як удо-
ма. В Києві, Тбілісі, Менську, Варшаві,
Омську — всюди вищим за тубільців, і
вважає своїм правом і обов’язком наки-
дати всім свою мову, свої примітивні зви-
чаї, світогляд, віру. Коли ж хтось починає
сумніватися в його вищості, таку «темну»
голову москвин просвіщає кулею в поти-
лицю, чи вивозить до Сибіру «прохладить
национализм». Десятки мільйонів таких
вивезено за останні півстоліття.

Погляд московського народу на Украї-
ну прояснює (ліпше за грубу наукову книж-
ку) така билиця: упросився зайда-моск-
вин до українця переночувати. Українець
пригостив його вечерею, постелив ліжко
і почав молитися. Зайда слухає і раптом
перебиває молитву: «А ты как молишь-
ся? Так нельзя молиться». Обурений ук-
раїнець відказує, що він є господарем хати
і має право молитися, як хоче. Москвин,
показуючи на свої лапті, що висіли суши-
тися, питає: «А чьи это лапти?» – «Ну, то
твої», – каже господар. «А как лапти мои,
то я здесь хозяин», – проголошує зайда.
І москвин має для цього підстави. Коли
40-мільйонна нація, що її предків знало і
боялося пів-Європи, дозволила дикій,
малій Московщині сушити її лапті на пре-
столі св.Софії у столиці, то цілковито спра-
ведливо прорік їй Бог жити на «нашій не
своїй» землі. Якщо московські культурні
лапті сушаться на духовному престолі ук-
раїнської столиці, то неухильний НА-
СЛІДОК — політичне, господарське, куль-
турне рабство українського народу.  Ра-
бом є лише той, кого НЕ печуть кайдани.
Величезна московська імперія підбила
під свою владу нечисленний черкеський
народ (Московщині знадобилося для
цього 60 років). Підбила, але ДУХОВНО
не скорила. Навіть у XX ст. жодний мос-
ковський зайда не наважувався зайти до
черкеського села, бо знав, що живим
звідти не вийде. Московські урядовці
їздили туди лише під військовою охоро-
ною. За понад сто років Московщина не
змогла купити жодного черкеського яни-
чара. Ось чому московська могутня імпе-
рія не брала жодних податків з черкесів,
ані їхніх синів – до імперського війська. А
про якесь московщення черкесів Москов-
щина навіть і не мріяла. Чому? Своїм бо
інстинктом відчувала велику ДУХОВНУ
СИЛУ черкесів. Оскільки москвини ду-
ховні раби до дна їхньої душі, то вони ро-
зуміють лише мову сили. Московські зай-
ди в жаху тікали з України 1918 і 1941
року, коли український народ показав їм
свою ДУХОВНУ СИЛУ.

ЛЕДАРСТВО
І ВОЛОЦЮЗТВО МОСКВИНА

Ми, москвини – народ волоцюг.
 М.Горький

Москвини – народ волоцюг, ледарів і злодіїв.
С.Рождественський

Історична доля оселила москвинів у багнистому північному пралісі. Рільниц-
тво там було можливим лише на горбках сухішої землі, що були поміж болота-
ми, річками, озерцями. Там москвин вирубував ліс, палив його і засівав у попіл
зерно. По п’ятьох роках така «паль» уже не родила, і москвин кидав її, а шукав
нового, не вирубаного горбика землі. Отже навіть рільництво було кочовим,
аж поки уряд не прив’язав москвина до землі кріпацтвом.

Продовження книги Павла Штепи
«Московство».
Початок у №40. 7 жовтня відсвяткувала свій 60-

річний ювілей жителька с. Вовче Ма-
рія Євстахівна Шумлянська.

З нагоди ювілею щирі і сердечні
слова привітань шлють їй сест-

ра Надія і швагро Степан,
племінник Юрій з дружи-

ною Анною та дітьми,
племінниця Ірина з

чоловіком Миколою
та дітьми і бажають
дорогій їм людині
м іц н о г о - м іц н о г о
здоров’я, світлої ра-

дості в житті, родинного тепла, пова-
ги від людей, достатку і Господнього
благословення.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж лю-

дей,
Найкращі всі, що на землі є,

квіти,
Даруємо у цей святковий день.
Достатком хай оселя буде по-

вна,
Нехай скликає внуків та дітей,
А Ви – красива, горда і щасли-

ва–
До сотні літ стрічали щоб гос-

тей!

Дорогу дружину, дочку, сестру і бра-
тову Ірину Степанівну Шаповалову
(Тяжкун), жительку Дрогобича, з
днем народження, який
святкує 12 жовтня, сер-
дечно та з великою лю-
бов’ю вітають чоловік
Микола, тато Степан,
мама Надія, брат
Юрій і братова Анна і
любимі племінники. Та-
кож дід Степан і баба
Надія та вся родина вітають з днем
народження дорогого онука Юрія Ми-
колайовича Шаповалова. Іменинни-
кам вони бажають міцного-міцного
здоров’я, світлих і радісних днів у
житті, благополуччя, великого людсь-
кого щастя, рясних Божих благо-
словінь.

Хай сонечко світить із ясного
неба,

Бажаєм усього, чого лише тре-
ба,

Хай обминають невдачі й три-
воги,

Цвітом і рястом проляжуть до-
роги.

Щоб серце зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало доб-

ро,
Краси і наснаги, здоров’я без

ліку
І довгого, довгого щедрого віку.

Дорогеньких батьків, люблячих діду-
ся і бабусю, жителів с. В. Висоцьке

Петра Павловича Шепіду
та Юлію Юрківну Шепіду
із 60-річчям подружнь-
ого життя вітають син
Павло з сім’єю, син
Юрій з сім’єю, син Ва-
силь з сім’єю, син Ми-

кола, дочка Оксана з
сім’єю, дочка Руслана з

сім’єю і дочка Наталя, 7 онуків та прав-
нучок Ярослав.

Дякуємо вам, рідненькі, за турботу,
ласку і любов, за мудрі поради, за те,
що ви є взірцем у поведінці для нас.
Нехай Всевишній обдарує вас міцним
здоров’ям, радістю і своїм благосло-
венням на многії і благії літа!

Минуло 60, як молоді й щасливі
Ви свої долі у одну сплели.
І, об’єднавшись на життєвій ниві,
Ви лебедину пісню зберегли.
Дітей ростили в дружбі і любові,
Навчали мудрому і берегли від

бід.
Ми вам бажаєм щиро при здоров’ї
Прожити в парі ще багато літ!
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1. Для початку необхідно
зібрати врожай, найкраще це
зробити в погодні умови з сон-
цем і без дощу, оскільки тоді на
ягодах залишаться дикі дріжджі,
які відіграють важливу роль в
бродінні. Самі ягідки повинні
бути стиглими, оскільки не-
дозрілі додадуть напою кисло-
ти, а перезрілі зіпсують сік че-
рез вміст у ньому оцту. З момен-
ту збору не повинно пройти
більше пари днів, далі викорис-
товувати ягоди для вина можна.
Ретельно перебрати урожай,
викидаючи незрілі або підгнилі
ягоди, або виноград з цвіллю.
Всипте його в посуд з емаллю і
залиште місця, приблизно
чверть. Тисніть ягоди руками,
так не ушкодяться кісточки, що
містять речовини, що надають
гіркуватий смак. Також можли-
во використовувати дерев’яні
пристосування для тисняви ви-
нограду. Потім цю ємкість заку-
тують чистою ганчіркою і зали-
шають в мало освітленому і опа-
лювальному місці на чотири дні.
Не забувати постійно помішува-
ти за допомогою палиці з дере-
ва або вручну.

2. Через чотири доби напій
стане світлого відтінку і можна
почути шиплячий звук, що гово-
рить про початок бродіння і
можна віджимати сік. Весь напій
пропускають через марлю, при-
близно три рази. Потім сік роз-
ливають в ємкості, не перевищу-
ючи 70% обсягу, так як буде
відбуватися бродіння. Ідеально
підійдуть пляшки зі скла або
банки.

3. Щоб уникнути кислого сма-
ку вина, необхідно надати вихід
вуглекислого газу і не дати по-
трапити кисню. В основному для

цього застосовують медичну ру-
кавичку з діркою в ній.

4. Забезпечте потрібну темпе-
ратуру для бродіння, вона ста-
новить не менше 8 градусів, іна-
кше дріжджі загинуть, і зали-
шиться цукровий пісок. Іноді на

третю добу стає видно, що вино
перестало бродити. Далі засип-
те в пляшку 150 грам родзинок,
50 цукрового піску і влийте теп-
лої води до третьої частини
ємкості. Потім закрийте ємкість
пробкою, зроблену з вати, і за-
лиште в опалювальному місці на
чотири доби. Після того, як род-
зинки заграють, напій розбавля-
ють з літром суслу і вливають
назад.

5. Щоб відбувалося нормаль-
не бродіння, вміст цукру не по-
винен бути більше 10-15%. Цук-
ровий пісок краще всипати час-

тково. Через три доби після по-
чатку бродіння вино пробують на
смак. Якщо на смак воно кислу-
вате, то додайте 50 грам піску
на кожен літр соку. Щоб зробити
це було простіше, беруть окре-
му ємкість і зливають у неї два
літри суслу, розмішують в ньому
цукровий пісок і потім знову вли-
вають назад.

6. Не забувайте переливати
вино в іншу ємкість. Зазвичай,
коли рукавичка здувається, че-
рез два дні утворюються осади,
які не повинні знаходитися у
вині.

7. Перевіряйте рівень солод-
кості. Для цього злийте дві літри
вина, додайте в нього цукровий
пісок (не перевищуйте – 200
грам на літр), розмішайте, ви-
лийте в ємкість і ще раз розмі-
шайте. Якщо за смаком вміст
цукру влаштовує, то додавати
його більше не потрібно.

8. Щоб отримати кінцевий ре-
зультат, вино має постояти від 1,5
місяців до 380 діб. Наприклад,
для білого вина мінімальний
термін витримки становить
півтора місяця, для червоного  –
2-3 місяці. Надати вину більш

світлий відтінок допоможе пері-
одичне його переливання з
однієї пляшки в іншу, робити це
краще всього щотижня, не пере-
вищуючи терміну в десять днів.
Також необхідно перевіряти
його смакові якості.

9. Завершальним моментом є
перелив вина в пляшки і щільне
закриття пробками. Температу-
ра зберігання напою – не більше
8 градусів у положенні лежачи.
Найважливіше не допустити,
щоб вино замерзло. Ось і весь
рецепт домашнього вина з ви-
нограду, приготуйте його і воно
порадує Вас своїм смаком.

ЧУДОВЕ ВИНО З ВИНОГРАДУ
В ДОМАШНІХ УМОВАХ

Покроковий рецепт приготування
Перед безпосереднім приготуванням необхідно ретельно

промити і просушити всі ємкості для майбутнього напою.
Інакше в нього можуть потрапити грибки, і напій буде не смач-
ним. Всі використовувані бочки, пляшки або відра обкурюють
сіркою, промивають фільтрованою водою і витирають насу-
хо тканиною.

ГАРБУЗ ГОТУЄ ОРГАНІЗМ
ДО ЗИМИ

Овоч незамінний при гастриті, він
покращує стан шкіри та допомагає

нормалізувати обмін речовин
Ми живемо в час високих технологій, а їжа і далі має най-

сильніший вплив на наше здоров’я та довголіття.
Зараз вчені розбирають продукти харчування буквально по

молекулах, вивчають їхній вплив на епігенетику та на ак-
тивність генів.

Приміром, якщо вам у спадок дісталися не дуже «хороші»
гени, які можуть при певних обставинах призвести до якоїсь
хвороби, то вживання деяких продуктів може зробити ці гени
менш активними або і зовсім неактивними. І таким чином або
уникнути хвороби, або дуже сповільнити її.

Гарбуз можна їсти всім — тим,
кому не можна сирий, можна
печений або варений.

1. Здоровий імунітет, при-
родній детокс.

У ньому міститься розчинна
клітковина (пектин), яка погли-
нає токсини і живить кишечні
мікроорганізми, готуючи їх до
зими — чим більша видова різно-
манітність мікробіоти, тим
міцніший кишечний імунітет.

2. Здорова і красива шкіра.
Якщо печений гарбуз поєдна-

ти з корисним жиром, то каро-
тиноїди добре розчиняться і
добре засвояться, перетворив-
шись в організмі на вітамін А,
який зміцнює слизові та покра-
щує стан шкіри, готуючи їх до
зими — щоб шкіра не висушува-
лась, не обвітрювалась, а се-
зонні загострення запальних
захворювань шлунку та кишеч-
ника швидко переходили в стан
ремісії.

3. Протинабряковий ефект.
Завдяки великому вмісту ка-

лію, гарбуз прекрасно допома-
гає долати затримку рідини в
організмі та набряки.

Тому його варто їсти всім, хто:
— має проблеми із судинами,

особливо, варикозну хворобу;
— має проблеми із серцем

(високий тиск);
— приймає гормони, в першу

чергу, кортикостероїди та інші
гормони;

— має сидячу роботу і просто
має схильність до легкої набряк-
лості обличчя зранку.

Це проявляється в легкому се-
чогінному ефекті, тому гарбуз ко-
рисний і для нирок, і для проф-
ілактики всіх видів каменів у нир-
ках (оксалатних, уратних і фос-
фатних). Також він має протипо-
дагричну дію.

4. Метаболокоригуюча дія.
Слова такого ви, мабуть, і не

чули, але воно означає, що гар-
буз допомагає нормалізувати
обмін речовин. Худим — набра-
ти масу тіла, людям з ожирінням
— схуднути.

Дуже корисно вживати гарбуз
при ожирінні, метаболічному
синдромі, людям з інсулінорези-
стентністю, тим, хто постійно
хоче їсти, при стеатозі (ожирінні)
печінки та підшлункової залози.

5. Антиатеросклеротична дія.
Поєднання ніжної клітковини,

каротиноїдів, калію, магнію роб-
лять гарбуз природними ліками
для всіх, в кого порушені показ-
ники ліпідограми (високий «по-
ганий» холестерин, низький «хо-
роший» і т. д.).

6. Оздоровлює шлунок, ки-
шечник, жовчний міхур.

Проблемою сучасної людини
є порушення роботи системи
органів травлення, зокрема,
шлунку та кишківника. В першу

чергу, внаслідок харчування пе-
реробленими продуктами, не-
здорової термічної обробки про-
дуктів, малорухливого способу
життя.

7. Незамінний при гастриті,
виразковій хворобі, реф-
люксній хворобі (коли в люди-
ни виникає печія) та СПК (син-
дромі подразненого кишківни-
ка).

Сирий гарбуз можна не всім.
Тим, у кого загострення запален-
ня шлунка, кишківника, підшлун-
кової залози та жовчного міхура
їсти його не варто. Але, всім
іншим — треба.

Насіння гарбуза багате цин-
ком. Особливо цинк необхідний
чоловікам (для якісного спер-
матогенезу), також він дуже важ-
ливий для здорового імунітету,
зміцнення волосся, нігтів, по-
кращення структури шкіри. Жит-
тєво необхідний цинк вегетарі-
анцям та веганам.

З усього вищенаписаного  ре-
комендуємо:

1. Вживайте гарбуз щодня.
2. Якщо маєте вищеперерахо-

вані проблеми із здоров’ям —
можете вживати і декілька разів
на день — користі буде більше,
ефекти будуть більш виражени-
ми.

3. Курс — до весни.
Страви з гарбуза:
— Гарбузовий суп. При приго-

туванні додавайте ложку вершків
або оливкової олії, посипте си-
ром пармезан.

— Гарбузові запіканки, пюре,
креми.

— Гарбузовий сік або смузі із
сирого гарбуза. Багато не по-
трібно, достатньо пів склянки.
Можна додати ягід або овочів,
наприклад, селери, для поси-
лення протинабрякового, про-
типодагричного, протитромбо-
тичного ефектів.

Гарбузова дієта:
Сніданок: крім основних

страв, доповнити або печеним
гарбузом, або пів склянкою соку.

Обід: взяти із собою на робо-
ту: 200 грамів запеченого гарбу-
за, як доповнення до основних
страв.

Вечеря: печений гарбуз із зе-
леним салатом та запеченою
або вареною рибою.

3 ДНІ – І АНГІНИ ЯК НЕ БУЛО
Рецепт від народної цілительки

Ангіна у доньки повторювалася знову і знову. А потім я почула про цей засіб… Три дні – і
більше жодних проблем! Цей рецепт я випробувала на своїй дочці, їй 17 років. Проблеми з горлом
у неї змалку. Щороку хворіла по 2–3 рази, мала ангіну з нагноєнням, високою температурою,
завжди пила або кололи антибіотики.

Усе повторювалося знову і знову. Як правило,
лікування тривало днів 10. А потім знайшла засіб,
який допомагає прогнати хворобу і біль з горла
дуже швидко: 3 дні – і ні нальоту, ні температури.
Ми уже 2 роки маємо спокій.

Тож, ділюся рецептом, який нам допоміг. 0,5 скл.
розмеленого у кавомолці насіння кмину залити 1
скл. води і кип’ятити 15 хв. Виходить в’язка маса,
яка нагадує кавову гущу.

Процідити через ситечко, додати ще 1/4 скл.
води і знову довести до кипіння. Зняти з вогню,
додати у відвар 1 ст. ложку коньяку. Ліки готові!

Пити кожні 30 хв по 1 ст. ложці. Уже через 2
години біль в горлі минає, стає легше ковтати. Че-
рез 4 години лікування можна завершити.

Якщо хвороба запущена, можна пити довше. Рекомендовано також усім, хто схильний до частих
застуд, тонзиліту, фарингіту, трахеїту
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

СПІВЧУВАЄМО

Зважаючи на поразку у першій
грі (0:2), перед нашими футболі-
стами стояла надзвичайно важ-

ке завдання: забити тричі і не
пропустити. Вже в перші 10 хви-
лин матчу турківчани дали вбол-

івальникам неабияку надію:
вони забили два швидкі м’ячі.
Все виглядало досить оптимі-
стично. Однак помилки голкіпе-
ра у простих ситуаціях зробили
своє: турківчани почали пропус-
кати.

Проте хоч рахунок в підсумку
став не на нашу користь (наші
програли 3:4), чудова гра турків-
чан сподобалася усім.

У знак подяки за досягнення
високого результату, після
фінального свистка, вболіваль-
ники дружно провели команду
оплесками та вигуками “Мо-
лодці!”.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ТУРКІВЧАНИ НЕ ПРОЙШЛИ
КАМ’ЯНКУ-БУЗЬКУ

Минулої суботи у Турці, на міському стадіоні “Карпати”
відбувся матч-відповідь стикового етапу чемпіонату
Львівської області з футболу серед команд другої ліги. Цього
дня юнацький склад наших “Карпат” приймав тезку з Кам’ян-
ки-Бузької.

Формування та затвердження
Турківською районною радою

списку присяжних
Турківського районного суду Львівської області
До Турківської районної ради надійшло подання територіаль-

ного управління Державної судової адміністрації України в
Львівській області з приводу формування та затвердження
Турківською районною радою списку присяжних Турківського
районного суду Львівської області.

Відповідно до ст. 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,
Турківська районна рада проводить підбір кандидатур на посади
присяжних для участі у судових засіданнях в Турківському районно-
му суді Львівської області.

Згідно вимог ст. 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,
присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятир-
ічного віку, постійно проживає на території, на яку поширюється
юрисдикція відповідного суду (зареєстроване місце проживання в
Турківському районі).

Не підлягають включенню до списків присяжних громадяни:
- визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
- які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкод-

жають виконанню обов’язків присяжного;
- які мають незняту чи непогашену судимість;
- народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді,

прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопо-
рядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні
службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, ад-
вокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Украї-
ни, Вищої ради правосуддя;

- особи, на яких протягом останнього року накладалося адмініст-
ративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;
- особи, які не володіють державною мовою.
Бажаючих просимо звертатися до загального відділу Турківсь-

кої районної ради за телефоном: 3-13-00 (каб. 34), м. Турка, вул.
С.Стрільців, 62 до 01.11.2019р.

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачуєть-
ся винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді
місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в по-
рядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України.
Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла,
а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за
рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя те-
риторіальними управліннями Державної судової адміністрації Ук-
раїни за рахунок коштів Державного бюджету України.

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем
основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені зако-
ном. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до
всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або
переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним
обов’язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторкан-
ності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків
із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяж-
ного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закін-
чення виконання цих обов’язків.

Володимир  ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

Відділ культури, працівники народних домів рай-
ону, РНД висловлюють щире співчуття керівнику
народного колективу «Бойківчани» смт. Бориня
Валерію Михайловичу Яворському з приводу тяж-
кої втрати – смерті батька.

Церковний хор, парафіяни і церковний комітет
церкви Св. Євхаристії смт. Бориня глибоко суму-
ють з приводу смерті керівника церковного хору
Михайла Федоровича Яворського і висловлюють
щире співчуття рідним і близьким покійного.

Колектив Боринського НВК висловлює глибоке
співчуття працівнику НВК Валерію Михайловичу
Яворському з приводу смерті батька – Михайла
Федоровича Яворського – вчителя Боринського
НВК.

Колектив Верхньовисоцького НВК висловлює
щире співчуття вчителю Людмилі Ярославівні
Шепіді, працівникові Валерію Шепіді та вчителю
Вірі Ярославівні Романчак з приводу тяжкої втра-
ти – смерті батька, тестя, дідуся – Ярослава Сте-
пановича Романчака.

Колектив комбінату громадського харчування
глибоко сумує з приводу тяжкої втрати – перед-
часної смерті кухаря комбінату Алли Євстахіївни
Михайлечко і висловлює щире співчуття рідним і
близьким померлої.

Виконком Ясеницької сільської ради та депу-
татський корпус висловлюють глибоке співчуття
депутату сільської ради Югані Павлівні Бонтей з
приводу великого горя – смерті матері.

Колектив працівників та депутатський корпус
Кривківської сільської ради висловлюють щире
співчуття бухгалтеру сільської ради Євгенії Ярос-
лавівні Повханич та депутату районної ради Ми-
хайлу Васильовичу Повханичу з приводу тяжкої
втрати – смерті батька та тестя.

Педагогічний колектив Турківського НВК №1
висловлює щире співчуття вчителю української
мови і літератури Жанні Михайлівні Круц з приво-
ду тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив Турківського райвійськкомату щиро
співчуває працівникові райвійськкомату Віталію
Ігоровичу Лоцку з приводу передчасної смерті
цьоці – Михайлечко Алли Євстахіївни.

Дирекція та профспілковий комітет Карпатсь-
кого НВК ім. Михайла Іваничка висловлюють щире
співчуття вчителю Ганні Іванівні Марканич з при-
воду смерті батька – Івана Олексійовича Марка-
нича.

Дирекція і профспілковий комітет Лімнянсько-
го НВК ім. Р. Мотичака висловлюють щире співчут-
тя вчителю початкових класів Марії Іванівні Ониш-
ко з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Педагогічний колектив Лімнянського НВК ім. Р.
Мотичака глибоко сумує з приводу передчасної
смерті працівника школи Богдана Миколайовича
Мацура та висловлює щире співчуття рідним і
близьким.

З 1 жовтня діють нові реквізити рахунків
IBAN для сплати єдиного внеску

Турківська ДПІ Самбірського управління  ГУ  ДПС у Львівській
області інформує, що Державною казначейською службою Ук-
раїни відкрито нові рахунки для сплати єдиного внеску за стан-
дартом IBAN на ім’я територіальних органів ДПС.

Кошти, що надійдуть на старі рахунки, відкриті в органах ДФС,
будуть повернуті платникам.

З інформацією про рахунки можна буде ознайомитись на субсай-
тах територіальних органів ДПС та ДФС у Львівській області у руб-
риці «Бюджетні рахунки» (lv.tax.gov.ua; lv.sfs.gov.ua) та переглянути у
центрах обслуговування платників.

Марія ПАВЛОВИЧ,
начальник Турківської ДПІ Самбірського управління ГУ ДПС у

Львівській області.

Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Звертатися за тел.: 067-54-16-258, 095-230-41-81, 067-541-62-24.

У ПОЖЕЖІ
ЗАГИНУВ

БОРИНЧАНИН
На початку тижня, в одно-

му з приватних будинків у
смт. Бориня, виникла пожежа,
в результаті якої загинув 49-
річний господар. Рятувальни-
ки його знайшли обгорілим на
ліжку.

Як кажуть місцеві жителі, при-
чиною пожежі могло стати нео-
бережне поводження під час
куріння. Чоловік жив самотньо,
до того ж, зловживав алкоголем.

По даному факту працівники
Турківського відділення поліції
відкрили кримінальне провад-
ження.

Наш кор.


